Nieuwsbrief 136 maart 2018
"Nu zo´n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten
wij alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich
aan ons vastklemt. Wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt,
zonder op te geven."
Hebreeën 12:1
Geliefde zendingsvrienden, familie en belangstellenden
Ten eerste hoop ik dat alles goed gaat, met u en uw familie en geliefden.
Hierbij wil ik graag iedereen bedanken die ons een kerstkaart heeft
gestuurd. Gisteren nog twee kaarten voor kerst ontvangen, je vraagt je
gewoon af, welke landen ze allemaal afgereisd hebben. We kunnen niet
iedereen terug schrijven, want velen hebben er geen adres achter gezet.
Ik heb pa wel gevraagd om zoveel mogelijk te beantwoorden. Dan blijft
hij ook nog wat contact houden met jullie in Nederland. Heel fijn dat u
aan ons gedacht hebt, op welke manier dan ook. Voor pa, met zijn ziekte,
is dat erg fijn, dan voelt hij zich niet vergeten. Ma deed alle
correspondentie, ik weet niet eens aan wie ze allemaal mailde en hoe
vaak. Ik schrijf niet zoveel,
maar dat is meer omdat ik er
geen tijd voor heb, niet uit
desinteresse.
We hebben ook problemen
met het vorige e-mail adres
gehad, waardoor we alle email contacten van mama
kwijt zijn geraakt. Nogmaals
wil ik u aangeven, als u
persoonlijk contact wilt
hebben met ons, schrijf
gerust een e-mail naar
elianajonker@hotmail.com
Huwelijk van Claudemeia en Davi

of stuur een appje naar 031-98277-5335, en een brief of kaart is ook
altijd gezellig.
Eerste bruiloft in het nieuwe kerkgebouw van St. Bárbara do Tugúrio
Het paar Cleidemeia en Davi zijn al jaren samen en hebben 3 dochters.
De oudste is 12, dan een van 5 en de jongste is 1 ½ jaar.
Cleidemeia heeft vroeger als kind bij mama op de zondagschool gezeten,
maar toen ze ouder werd is ze niet meer naar de kerk gegaan, en is
volledig gaan leven met de wereldse gewoontes. Gelukkig is het zaadje in
goede grond gevallen en is gaan groeien. En is ze gelukkig weer terug
gekomen naar de Here Jezus. Maar Davi haar man, heeft nog geen keuze
gemaakt; hij gaat wel naar de diensten zo af en toe. Cleidemeia had al
heel lang het verlangen om te trouwen met de vader van haar kinderen.
Zij is ervoor gaan bidden. En hij zei op een gegeven moment ja, ok, als jij
dat zo graag wilt.
Op 10 december j.l is het echtpaar getrouwd in de gemeente. Pastor
Antônio heeft hen ingezegend. Daarna hebben ze een heerlijke lunch
gegeven op het Kinderdagverblijf.
Radiowerk in Mêrces nu live op FACEBOOK.
Het radiowerk gaat heel goed in Mercês. Ze hebben een uur zendtijd om
muziek te draaien en een woord te brengen aan de luisteraars. Door de
moderne ontwikkelingen kunnen we tegenwoordig op facebook live de
uitzendingen zien en beluisteren.
Ze ontvangen veel LIKEs en hartjes van de kijkers tijdens de uitzending.
Als u ook mee wilt kijken, zoek op FACEBOOK en klik op > Idet Mercês.
Kerstviering van BEIDE Kerken
Wij hebben al 2 jaar Kerst op deze manier gevierd. We hebben op 20
december weer een hele leuke, fijne, gezellige en vooral gezegende
Kerstviering gehad met beide kerken. De locatie was deze keer in Mercês,
een erg mooi plekje voor een gezellig dagje samen. We begonnen met
een kerkdienst, een fijne preek en liederen, en daarna hadden we
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Gezamenlijke kerstviering van beide kerken in Mercês

gezamenlijk een heerlijke maaltijd met barbecue. ´s Middags hadden we
vrije tijd voor spelletjes, het zwembad en konden we veel praten met
elkaar. Waar je normaal gesproken niet veel tijd voor hebt voor of na de
dienst hier in Brazilië. Dan gaat iedereen meteen weg, tja dat is de
gewoonte hier. Dus daarom geven we ook veel aandacht aan zulke
dagen. Omdat het erg belangrijk is voor de gemeenschap van alle
broeders en zusters.
Kinderdagverblijf CENA
Het kinderdagverblijf is half december gesloten voor de grote vakantie
en is pas 19 februari weer begonnen. Ze hebben de carnaval periode er
aan vast geknoopt. Nu moeten de kinderen waarschijnlijk ook een paar
zaterdagen naar school om tijd in te halen.
God is zo goed en trouw, waar het ook is op aarde, Het werk is van Hem
en voor Hem. Wij zijn alleen gekozen om het werk uit te voeren, en we
voelen ons geëerd om het voor de Heer te mogen doen.
We hebben een deel van de middelen al ontvangen om het gebouw van
het Kinderdagverblijf af te maken. Vanuit Brazilië, willen wij (het team) u
van harte bedanken en Gods rijke zegen toewensen.
Zoals u waarschijnlijk al weet zijn we met nog twee andere projecten
bezig, nl. de afbouw van de beide Kerkgebouwen. We willen u vragen om
met ons mee te bidden, want we kunnen nog niet bij het geld komen,
omdat we nog geen Braziliaanse bankrekeningen hebben. Het is al bijna
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1 jaar geleden, dat we ze hebben aangevraagd, de bureaucratie is zo erg!
We willen graag beginnen, maar het kan gewoon nog niet. We hebben
grote plannen vooral voor CENA, niet alleen voor de bouw, maar ook om
de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren. We zijn alvast met de
kleinste plannen begonnen, zoals gras in de speeltuin leggen, elke keer
doen we iets. Stap voor stap.
De Kerstviering wordt de laatste jaren apart van de kerken gehouden.
We hebben dan een gezellige middag voor de kinderen en de ouders,
met het Kerstverhaal gericht op de kinderen. Verder zijn er spelletjes,
lekker eten en drinken en als laatst het uitdelen van de cadeautjes, en
dan is het ook meteen de afsluiting van het Kinderdagverblijf voor de
grote vakantie.
Gemeenteweekend
tijdens carnaval
Het is het tweede kamp
van beide gemeentes
samen. Het eerste in
2017 was fijn, en
bijzonder, vooral omdat
het de eerste keer voor
ons was dat we zelf een
weekend organiseerden.
Het was toen zeer
Kleine ADORADORES op het gemeenteweekend
geslaagd, en we
besloten om dit in 2018
weer te doen. Vorig jaar hebben alle tieners van de ADORADORES SEM
LIMITES nog meegedaan, maar nu was een aantal afgehaakt. Ze komen
op een leeftijd, waarop de wereld en de vriendjes meer trekken dan een
leven met God en het gaan naar de kerk. Dit jaar waren alleen de kleinere
meisjes aanwezig. Nu zijn er 2 groepjes gemaakt. De kleinere meisjes van
de ADORADORES vormen een groepje met de zuster Maria José, en 5
meisjes die over zijn van de grote ADORADORES blijven bij Eunice. Maar
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we zijn blij dat deze
meisjes meedoen,
en ze doen goed
hun best.
Het kamp van dit
jaar, was duidelijk
niet gewild door de
tegenstander;
achteraf konden we
Gemeenteweekend: stille tijd in een groep
dat pas begrijpen.
We hebben heel
veel strijd gehad, zoveel, dat we bijna het kamp hebben afgelast. Maar
toen zeiden we, ook al komen er maar 10 mensen, we gaan door, want
dat is de wil van God, we gaan niet opgeven. Hebreeën 12:1. Zelfs tijdens
het kamp hebben we te maken gehad met moeilijkheden, maar niks wat
de Heer niet kon oplossen, we hoefden er alleen maar om te vragen.
Het kamp duurde van zaterdagmiddag 10 tot dinsdagmiddag 13
februari. We hebben een heel gezegende tijd gehad, die we nooit meer
zullen vergeten. Het was op het platte land, 2 km van Santa Bárbara. Daar
was een mooi huis met veel ruimte binnen en er omheen, met een rivier
en een kleine waterval in de buurt, waar wie wilde zwemmen dat kon
doen.
Het was bijzonder, omdat er dit jaar veel bezoekers waren. We zijn
zondagmiddag op pad geweest om de mensen rondom uit te nodigen,
en velen kwamen naar de dienst. We hadden ‘s morgens en ´s avonds
een gastspreker. Het waren hele opbouwende en fijne preken.
Een vrouw van 43 jaar en haar dochter van 11 jaar zijn tot bekering
gekomen. Vera en Vitória. Ik heb ze leren kennen in december 2015, en
ik gaf aan de familie een bijbel, toen ik ze een bezoekje bracht. Toen zijn
ze verhuisd en ons contact is verwaterd. Ineens voor de kampdagen
kreeg ik een appje van haar. Ze had Eunice mijn telefoonnummer
gevraagd, en zei dat ze heel nodig met mij wilde praten; ze had veel last
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van depressie, en ging haar huis niet meer uit. Toen begonnen we te
praten, en nodigde ik haar uit om mee te gaan naar ons kamp. Eerst
dacht ik, dat doet ze toch niet, maar toen ik zei dat pa en ik niet bleven
slapen en elke dag heen en terug gingen, kreeg ze er erg zin in. En tot
eer en glorie van de Heer, na veel praten met haar en samen met de
gastsprekers, is ze zelf gaan knielen en nam de Here aan. Ze voelde
meteen een last van haar af gaan, ze huilde het uit. En toen vroegen we
ook haar dochter Vitória, en met een volle glimlach zei ze, ja ik wil.
Prachtig gewoon. Zo geweldig om te horen hoe God je kan gebruiken
om mensen te bereiken voor Hem. Nu hebben we 6 ADORADORES voor
de groep van Eunice. Vitória heeft er erg veel zin in, heeft ze al laten
weten.
Naast deze twee bekeringen, zijn er heel veel mensen rijkelijk gevuld met
de vreugde van de Heer, en de Heer heeft tot vele mensen gesproken.
We voelden heel duidelijk de aanwezigheid van God in ons midden, we
wilde gewoon niet stoppen meer met zingen en om de Heer te loven en
te prijzen.
En nog een nieuwtje, pastor
Antônio heeft een hele lieve
vrouw leren kennen uit Rio de
Janeiro (waar hij ook vandaan
komt) en is op kamp verloofd
met haar. De bruiloft is
waarschijnlijk in november, in de
gemeente van Shirlene in Rio.
Nu snapten wij, waarom de tegenstander ons tegen wilde houden. En
daarom moeten we Hebreeën 12:1 vasthouden, gehoorzamen, en God
doet verder zijn werk.
In totaal hadden we op de drukste dag zeker 30 mensen op het weekend
gehad. Prijs de Heer!!!
Een hartelijke groet namens allen.
Eliana
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Dank aan God en gebed voor het zendingswerk
Wilt u met ons meedanken voor:
 Dat we het werk, ondanks alle strijd, kunnen volhouden, dankzij de
kracht en moed die de Heer ons geeft.
 Voor het kinderdagverblijf, dat weer zijn deuren opent voor een nieuw
schooljaar, dankzij de Heer in eerste plaats en dan aan u die geeft.
 Dat we vrij zijn om hier het evangelie te kunnen verkondigen.
 Voor de gezegende kerstdag die we mochten hebben in Mêrces.
 Voor de fijne kampdagen, dat het zo’n zegen was voor velen, en dat
Vera en Vitória hun hart aan de Heer hebben gegeven.
 Dat pastor Antônio een lieve vrouw heeft ontmoet en nu verloofd is.
 Voor de speciale giften die we mochten ontvangen voor het afmaken
van het Kinderdagverblijf en de beide Kerkgebouwen.
We vragen u om met ons mee te bidden:
 Voor opwekking en groei in de gemeente.
 CENA: voor een gezegend jaar, en veel kracht en wijsheid voor de
medewerkers.
 Voor het bestuur in Nederland en in Brazilië.
 Voor Alexandre (15 jaar op 1 maart), zoon van Magna Jonker, die nog
steeds heel moeilijk is, en problemen geeft, ook op school.
 Voor familie Jonker, en alle mederwerkers v/d stichting in Brazilië.
 Voor het openen van de vereiste bankrekeningen voor de stichting in
Brazilië, wat nog steeds niet lukt.
 Voor Vera en Vitória, dat ze het geloof vasthouden, en hulp en kracht
alleen bij God zullen zoeken.
 De relatie van pastor Antônio en Shirlene.
 De gezondheid van Camila de dochter van pastor Antônio. Zij heeft in
het ziekenhuis gelegen met hartklachten.
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Ondersteuning van het werk in Brazilië
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
E-mail:
Internet:

Ds. J.P. (Jacques) Helder
Stationsweg 369, 3925 CB Scherpenzeel (033 – 2465275)
Leen Schotte
Stadhouderskade 25, 3116 HB Schiedam (010 – 4748009)
Piet van Engen
Buizerdlaan 20, 5672 VS Nuenen (040 – 2836624)
info@zendingbrazilie.nl
www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:
Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Br. C.J. Du Fossé – Mortsel (België)
Oud voorganger Evangelische Gemeente
Br. R. Flach – Dordrecht
Directeur Stichting Opwekking en Willow Creek Nederland
Postadres van en contact met de familie Jonker:
Rua Camilo Silverio Mendes 272, CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio,
Minas Gerais, Brazilië.
E-mail: cena.jonker.brazilie@bol.com.br.
Telefoon: 0055-3233651476
Ondersteuning van het werk in Brazilië
Als u het werk in Brazilië wilt ondersteunen kan dit via rekening
NL16 ABNA 0427 3094 25 t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Nuenen.
Graag willen we u er op attenderen, dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn; wij hebben
een ANBI beschikking.
Ook een akte van schenking is hierdoor eenvoudig te regelen. De betreffende link
kunt u vinden op de website van de stichting onder "contactgegevens".
In verband met verscherpte eisen van de Belastingdienst vragen wij u een algemene
omschrijving aan te houden, zoals zendingswerk of kinderdagverblijf.
Nieuwsbrief
Wij willen graag weten, of u nog geïnteresseerd bent in het ontvangen van de
nieuwsbrief. Mocht u hier geen belangstelling meer voor hebben, wilt u dan een
briefje sturen aan de penningmeester, dhr. Piet van Engen, of een e-mail naar
info@zendingbrazilie.nl.
Overstappen naar de e-mail versie van de nieuwsbrief kan op dezelfde manier.
Ook adreswijzigingen kunt u langs deze weg doorgeven.
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